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Tilstede:  Ida All Gram, Terje Bjøro, Finn-Yngve Engnæs, Ingrid Nyhus, Tine Syse Jalland, 

Tor Ivar Busch, Vegard Kjesbu, Therese Friis Rølles 

 

  

Forfall: 

 

Petter Enholm, Lars Henrik Røren, Johan Cappelen 

Møtegruppe: Driftsstyret  

Møtested: Møterom 318 

Møtetid: Tirsdag 18.september 2018, kl. 16:30 – 18:00 

Saksbehandler: Vegard T Kjesbu 

Telefon: 23 22 23 00 

 

Meld eventuelt forfall til skolen som da vil innkalle varamedlem. 

 

 

Sak 25/18 Godkjenning av innkalling og saksliste (Vedtakssak) 

 

  Vedtak: 

  Innkalling og saksliste godkjent 

 

  Vedtatt 

  Enstemmig 

 

Sak 26/18 Godkjenning av protokoll 23.05.2018 (Vedtakssak) 

 

  Vedtak: 

  Innkalling og saksliste godkjent 

 

  Vedtatt 

  Enstemmig 

 

Sak  27/18 Rektor orienterer (Orienteringssak) 

 Endringer i ledergruppen: Assisterende rektor Kristin Thoen Haugli har byttet jobb. 

Ny assisterende rektor er ansatt og kommer i starten av desember. 

 Status drift to steder: noe utfordrende å flytte på nøkkelpersoner mellom to steder, 

bussingen er noe mer omfattende, ellers fungerer det meste godt. 

 

Sak 28/18 Informasjon fra FAU (Orienteringssak) 

Positiv stemning blant foresatte, foresatte på Holmen er godt fornøyde med oppstarten, 

opptatte av at vi klarer å holde skolen samlet som én skole og ikke to. 
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Sak 29/18 Konstituering DS – DS-leder på valg (Vedtakssak) 

 Petter Enholm trekker seg som leder. DS ønsker å sende blomster som takk for 

innsatsen.  

 Lars Henrik Røren sitter til jul 

 Det må velges foresatterepresentanter og ansatterepresentanter samt to vara. FAU 

følger opp valg av foreldrerepresentanter. Skolen følger opp valg av nye 

ansatterepresentanter. 

 Ida All Gram og Terje Bjøro ønsker å stille som leder, valg av ny leder settes på 

dagsorden i neste møte.  

 

                         Vedtak:  

Valg av DS-leder bes settes opp på neste møte i tillegg til at en oversikt over  

de nye valgte presenteres 

 

Sak  30/18 Status skolens økonomi - Tertialrapport inkludert rapportering på tidlig innsats  

(Drøftingssak) 

Rapporten ble gjennomgått. Det ser bedre ut denne høsten (i forhold til ivaretakelsen av 

lærerne) ettersom det er flere ansatte og flere assistenter. Rektor informerte om at man ikke 

vil nå minstenorm for lærertetthet denne høsten, delvis på grunn av manglende kandidater 

og delvis for å få et bedre handlingsrom i skolens økonomi. Det er tilsatt 2-3 lærere ekstra. 

I tillegg er det ansatt en spes.ped koordinator, som vi lette jobben til lærerne. Det 

gjennomføres teambuildingaktiviteter, hverdagshygge og festkomitee, ny kaffemaskin og 

andre positive innkjøp er gjort.  

Vurdert seminar, men har ikke funnet en god løsning på dette enda. 

Ledervakansen vil ha positiv effekt på budsjettet 

 

Vedtak: 

Tertialrapporten ble tatt til orientering. DS er fornøyd med de de valgene som er  

gjort i økonomien for inneværende år 

 

Sak 31/18    Ombygging av uteområder på FO (Orienteringssak) 

FAU har i samarbeid med rektor fått en god økonomisk ramme for å forbedre 

uteområdene på FO. Anbudet er gjennomført og forventet gjennomføring av 

prosjektet er før jul i 2018. 
 

Endringer på området ved skogen, med apparater og benker – med kunstgress 

Utenfor hovedinngangen kommer et par turnapparater 

Området ved basketballbanen mot parkeringsplassen får flerhuske i sirkel samt klatrestativ  

Kostnadsramme på cirka en million kroner. 

   

Vedtak: 

  Driftsstyret tok saken til orientering 

 

Eventuelt 

                        Ingen saker til eventuelt 

   

 

 

 

Oslo, 27.09.2018 
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Petter Enholm        Vegard T Kjesbu 

Driftsstyreleder         rektor 


